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To: realpatidar@googlegroups.com
આપણી સમાજ અને સનાતન ધમ
દા ૫૦૦ વષ થી આપણી ાિત ધમ પાળતી આવતી હતી તે ઇ લામનો એક ફાટંો છે ને તે

આપણનેમાટલાયકનથીએમ૨૦૦વષપહલાં કશરા બાપાએઅનેઆશર૮૦વષપહલાંનારાયણ
બાપાએ સમ ું યાર આપણે તૃ થયા.પછ ાિત જનો ધીર ધીર ુ લમ એવા સ પથં ધમને
િતલાજંલી આપવા લા યા.કશરા બાપાએ વામીનારાયણ હ ુ ધમ અપના યો. કશરા બાપા સાથે
ાિતના અ કુ ભાઈઓએ તે ધમ અપના યો. યાર પછ નારાયણ બાપાએ સ પથં છોડ દયાનદં

સર વતીએ થાપેલ આય સમાજ એવો હ ુ ધમ અપનાવી પિવ થયા.તે વખતે લોકોમાં ઘણી
િૃત આવવાથી પીરાણા પથંને છોડવા લા યા.તેથી તનતોડ-પસીનો પાડ ઉપજવે ુ,ં પોતાના

છોકરાઓનાં મોમાથંી છ નવી ખાનામાં દશા ધ તર ક જમા કરાવે ું ધાન અને ધન ઉપર પીરાણામાં
બેસી તાગડિધ ા કરતારહલા સૈયદો,કાકાઓ તથા ગેઢરાઓને પોતાનો ગરાસ ટુાતો દખાયો.તેથી
નારાયણ બાપા તેઓને ખમાં કણાનીમાફક ુચંતા ને તેમને હરાન કરવામાં કાઈં બાક નહો ું
રા ુ.ંતેમની ઉપર કોટ કસો કયા. તેમના ચા ર ય પર કાદવ ઉછા યો.પણ થવા ું હ ું તે થઈને
જ ર ુ.ં

ુ લીમએવા પીરાણા પથંને છોડ ા પછ બે િવક પો હતા,એક વામીનારાયણધમઅનેબીજોઆય-

સમાજ.આવી િવટંબણાઓ વ ચે અટવાતી રહલી આપણી ાિતને પાટ દારના વશંજ એવા ુ ુ
.ૂલાલરામ મહારાજના આદશથી ઓધવરામ મહારા માગ દશન ૂ ું પડ ું ક પોતાની આગવી

ઓળખ માટ સનાતન ધમ અપનાવો.કારણક વામીનારાયણ સં દાયમાં ક આય સમાજમાં અનેક
ાિતઓઆવેલી હોવાથી યાંઆપણી વતં ઓળખન હ રહ.બી ાિતઓનાઈશારચાલ ુંપડશ.ે
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સન ૧૯૪૫ ની આ ુબા ુનાવષ ની સમાજની િમની સ કૂોની મારફતે જણા ું ક તે વખતે સમાજ ું
નામ અખલ ક છ કડવા પાટ દાર સનાતની સમાજ હ ુ.ં તેવખતની સનાતની સમા ઓધવરામ
મહારાજના આશીવાદથી ઈ રરામ મહારાજની તપો- િૂમમાં ુળદવી ઉિમયા માતા ુ ં મ ં દર
બના ુ.ં આજની િવટંબણા તો ુઓ, સનાતાનીઓએ બનાવેલા આ મં દરમાં યવનો– ક ઇ લામ
ે રત પીરાણાપથંને માનવાવાળા ટ ઓ ને હો ેદારો બની બેસી ગયા છે. ભાિવક પટલ આવા

સનાતન ું મહો ું પહરલા ટ ઓ ને હો ેદારોને શર રના-પાછળના અ કુ ભાગ પર લાત માર ને
કાઢવા પડશ.ે

અધદ ધ,ક તાની પીરાણા પથંને છોડ નેઆવવાવાળાને એક ુટ રાખવાએક ા ુ ંક ઉ ુંકર ું
પડશે એ ું ઓધવરામ મહારાજને લગતા આપણી ાિત ગર બ હોવાથી મા લ મીના ઉપાસક
બનાવી લ મીનારાયણ ના મં દરો બનાવવા ું ચુન ક .ુ તેના ફળ વ પ પાટ દારોના ગામેગામ
ખાનામાથંી એક ચમચીની આશા રા યા વગર વતં ર તે લ મીનારાયણના મં દરો ઉભા
થયા.તેનાથી આપણી ાિતએ ચડં આથ ક ગિ હાસંલ કર .આ સ પ થીઓ કહતા ફર છે ક
ઈમામશાને માનો પીરાણાની માનતા માનો કરોડપિત બની જશો.અર આપણા ૪૫૦ વષના
ઇિતહાસમાં પીરાણામાં અ ટુ શા ા હોવા છતાં કોઈ કરોડપિત થ ું નહો ુ,ંશીવાયક સૈયદો,કાકાઓ ક
ગેઢરાઓ.આપણા કમનસીબક ગામેગામ મં દરો થયા પણ ક ીય સમાજના થાનમાં ાયં ા ુ ં
ક ઉ ું ન થ ુ.ંતેથી સ પ થી ક ીય સમાજ ઉપર હાવી થઇ ગયા ને હો ેદારોને લાલચ આપી
ભય બતાડ પોતાના તાલ ઉપર નચાવતા રહલા છે.ભાિવક પટલઆપણી એટલે ક સનાતનીઓની
સમાજ માં હો ા ઉપર ચીટકલા મો છાઓએ થાિપત પીરાણાપથંની નીકર પહરલા અ કુ હો ેદારોને
ઉગાડા પાડ પીરાણા નો ર તો બતાવાવોજ પડશ.ે દશા ધ–િવશાધંથી ખદબદ ું પીરા ુ,ં,[ િપયા
એટલાબધા છે ક કોટ કસો કરવા,વક લોને ફ આપવા,સામેવાળાના વક લોને ફોડવા,જજોને
ફોડવા,પોલીસોને ચારવા ગટરના પાણીની મ િપયા વહાવતા રહલા છે…]તમને બુારક. યસન-

ફસનથી ુ ત તમા ું પીરા ુ ં તમને બુારક.મહરબાની કર સનાતાનીઓની સમાજને અભાડાવો
ન હ.દખલ ન કરો.

ક ીય સમા બહાર પડલ તે પ અને સનાતની તર કનીઓળખસા બત કરાતો બાહધર પ થી
ઘણા સ પ થીઓ સહ ઓ કર ને સનાતની હોવાનો ડોળ કરશ.ેઆજથી બે દાયકા પહલાં
ખાનાપ થીઓને સગપણની સમ યા ઉભી થવાથી ગામેગામ સનાતાનીઓની સમાજમાં ૧૦૦
િપયાની પાવતી ફડાવીને આપણને બેવ ફૂ બનાવી ગયા.છેવટ ધુી તેઓની આ થા પીરાણામાજં
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રહ છે.ભાિવક પટલ આવા ૂધ ને દહ માં પગ રાખવાવાળાની સામે તકદાર રાખી સગપણ જોડવા
ન હઅનેસમાજમાં કોઈ હો ા ઉપરબેસાડવા ન હ.આવતીસાતમવખતે ક ીયસમાજમાં હો ેદારોની
વરણી થવાની છે. ખાનાપ થીઓ હો ા પર બેસવા રુ રુ કોિશશ કરશે યાર સનાતાનીઓએ
ગ ુકતા કળવવીજ રહ .

આપણી સમાજ ર ટર થઇ તેપહલા સનાતનનો વજ લહરાતો હતો તેવખતે નેથોડા વષ ધુી
સમાજની સનાતની તર કની ઓળખ રહ .પછ ધીર ધીર ુસંાતી ગઈ. તેર ચૌદ વષ પહલાં
સનાતાનીઓની સાચી ઓળખ અપાવવા,ક ીય સમાજ સનાતાનીઓ ું સાભંળતી ન હોવાથી
સનાતાનીઓના હતો ુ ં ર ાણ કરવા અને સનાતન ધમનો ચાર ને સાર કરવા ક ીય સમાજની
ઉપર વટ જઈને લ મીનારાયણ સનાતન સમાજ ઉભી થઇ. યાં પણ હો ાઓ ઉભા થયા.હો ાની
લાલચે ને ફડંની લાલચે હોદદારો સ પ થીઓને પણ સમાવી લીધા.ને એ સમાજને અભડાવી નાખી.
સનાતન ધમના ચાર માટ હોદદારોએ યો ય ય તની િનમ ુકં કરવામાં પણ થાપ ખાઈ ગયા. ને
આપણા સમાજનો ઈિતહાસ જ ખબર ન હોય તે સમાજનો ઉ ાર ું કરવાનો?

આ સમાજના શ આતના વષ માં િવરાણીવાળા શાિંતદાશને ધમના ચાર માટ દશ આખામાં
ફર યા.તેનેતો યસન-ફસનની વાતો જ કર .માર સમાજ સ પથં કુ ને સનાતનમાં કમ આવી?
આની પાછળ કોણે કોણે ભોગ આ યાને આ સમાજ શા માટ ઉભી કરવી પડ તે તો ક ું જ ન હ.અર
હોદદારોએ શા તીદાશના આ મનો ઇિતહાસ જોયો નથી.જોયો હોત તો ચારમાં લઇ ગયા ન
હોત.શા તીદાશના ુ ુ લ મીદાશ તેમના ુ ુ ીયાદાશ .તેઓનો આ મ િવરાણીમાં છે.ધમ
પ રવતનનો વાયરો િવરાણીથીજ ંકાયો હતો,તેનાથી િ યદાશ અવગત હતા.તેથી તેઓ િશ ય વ
વીકાર , કંઠ બધંાવવાળાને છૂાતા ક ું પિવ થયો, ુ -સનાતની થયો? પિવ થયો હોય તોજ
કંઠ બાધંતા.પછ લ મીદાશ આ યા.તે વખતે વાઢંાયમાંઓધવરામ મહારાજનો ભાવ વધાર
હોવાથી લ મીદાશ ની પાસે કંઠ બધંાવવાળામાં ઓટ આવવાથી તેઓ પીરાણાપ થીઓને પણ
કંઠ ઓ બાધંવા લાગી ગયા.પછ તેમના િશ ય શાિંતદાશે પણ તેમ ક .ુઆબા ુ લ મીનારાયણ
સનાતન ધમવાળા ભારત ભરમાં ફરવતા ર ા ને શાિંતદાસ સ પ થીઓને કંઠ ઓ બાધંતો ર ો ને
ચેલાઓ વધારતો ર ો. ગરજ સર યાર સ પ થીઓને ખોળે બેસી ગયો.

આ પણ ગણા કહ છે, સમાજમાં ુ ુ જોઈએ.ઓધવરામ ના વખતમાં સમાજના રુ ણોએ
મહારાજને સમાજના ુ ુ બનવા િવનતંી કર હતી. પણ મહારા ક ું હ ું ક અ યાર ુ ં ુ ુ બ ુ ં પણ
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પછ કોણ અને કવો આવે ું ખબર?બધા સારાજ હશે તેની ું ખાતર .યો ય ન આવે તો સમાજ ું
ધનોત-પનોત નીકળ ય.તમારા સમાજમાં સૈયદો ને કાકાઓ ુ ુઓ હતાજ ને પછ સમાજની ું
વલે થઇ તે બધાને ખબર છે.આપણા કડવા પટલ સમાજનો કોઈ ુ ુ નથી,કોઈ સા -ુ સતંોના
પડછાયામાં પણ નથી.છતાં પણ ગયા વષ માતા નો ભ ય મહો સવ ઉજ યો.શીખ સં દાયમાં પણ
ય ત ુ ુ નથી.આપણી લ મીનારાયણ સનાતન સમા શાિંતદાસને ુ ુ ની યા ને ુ ં પ રણામ
આ ુ?ં લોકોમાં લ મીનારાયણ યે એક ટકો પણ ા વધી ન હ ને ત ભુાર પણ સનાતન ધમ
િવષે ણવા ન મ ુ.ં

૧૫-૧૬ મ હનાથી હમતભાઈ ખેતાણી,રમેશ વાઘગીયા, ેમ કશરાણી વગેર વાઓએ સનાતન
ધમ િૃત ુંઅ ભયાન છેડ ું પછ સમાજમાં ુ ં પ રવતનઆ ુંએ સવ િવ દત છે.આલોકોને કોઈ
કોઈ કહ ક તમો બ ુ સા ું કરો છો.આ ું કામ તો કર ું જ જોઈએ, આ લોકો તો કર છે પણ ું ુ ં કર
છે?ઘણા તો વળ િશખામણ આપે ક હવેતો સ પનથીઓ સમાજ પર હાવી થઇ ગયા છે.તમાર ઘ ું
પહલાં અભયાન છેડ ું હ ુ.ંઆવા િશખામણઆપવાવાળાને લાફો ચોડ દવો જોઈએ નાલાયક ું ુ ં
કરાતો હતો? તાર સમાજ નથી?પોતાની અને સમાજની ઓળખ મુના થઇ જતી હતી યાં ધુી
ઘોડ યામાં તુો હતો?

હવે ભાિવકભાઈ પટલ એટલી ધમની િૃત આ યા પછ સનાતન ધમના િવચરો યા પછ
ધનવાન ક સ ાવાન સ પ થી હોય તો તેમને મુના કહવાની હમત કળવવી પડશ.ેહો ા પર હશે તો
ઉતારવો પડશે.સ પ થીઓ સાથે સગપણ સબધં તથા ધધંો યજવો પડશે.ફાયદો થતો હોવા છતાં
હવેચમાં ોપટ વસાવવી ન હ.કારણક તેઓ દગો કરતાં કુશે ન હ.અખારતો મહમદ ઘોર નીજ
ઔલાદ છે. હ ુઓ સાલસ ને સ હ ુ છે.આતકંવાદ એ ઇ લામ ું ફરજન છે.કોઈ ઇ લામ િવષે સા ું
બોલે તો તેને માર નાખવાનો ફતવો બહાર પડ.ને અહ સમાજમાં કોઈ સા ું બોલે તો વક લ-

નોટ સો,પોલીસ-કસો,કોટ-કસો થવા લાગી ય છે પીરાણામાં રહ ગયેલા પટલોમાં પટલો ુ ં લોહ
વહ છે ક બી ુ.ં કારણક ઇ લાિમક આતકંવાદ ઓ ું અને સ પ થી ું ધમ જ નુ અને પીઠ પાછળ
ઘા કરવાની પ ધિત સમાન છે.

વ ુ હવે પછ .
Attachment: http://issuu.com/patidar/docs/ge_11_-
history_of_sanatan_dharm_in_abkkps/1?mode=a_p
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